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KRIMINELLE TRUER VELFERDEN
OG DE SERIØSE BEDRIFTENE
 T E K S T:

ROGER JOHANSEN

Organiserte kriminelle miljøer får stadig større innpass i
det norske samfunnet. I bransje etter bransje etablerer de
selskaper som utkonkurrerer den seriøse delen av markedet. Nå advarer Kripos mot utviklingen, som de frykter vil
undergrave samfunnet.
– Dette er en av de største truslene mot det norske samfunnet, sier leder
for taktisk etterforskningsavdeling i Kripos, Eivind Borge, til Dagbladet.
Han sier de nå ser flere eksempler på at kriminelle etablerer selskaper
som tar større og større deler av markedet. En av bransjene som er spesielt utsatt, – er byggebransjen.
Kripos mener arbeidskriminalitet på sikt vil kunne ramme samfunnet
ved å gå ut over sysselsetting og verdiskapning i bransjene.    

DÅRLIGE HOLDNINGER

Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Kripos tar også et oppgjør med holdningene blant nordmenn som kjøper
billige tjenester fra useriøse . – Kombinasjonen av et stadig fattigere
Europa og et stadig rikere Norge gjør vårt land spesielt attraktivt for
kriminelle nettverk. Å stoppe dette er ikke en oppgave som politiet klarer
alene. Det er viktig at hele samfunnet bidrar til å stoppe utviklingen før
den går for langt. De organiserte kriminelle miljøene er allerede etablert
her i dag. Når de først får et for stort fotfeste i samfunnet, kan det bli
vanskelig å fjerne dem igjen.
Også Oslo-politiet tegner et bilde av en bransje hvor de kriminelle
nettverkene har vokst seg store og sterke med svart arbeid i private hjem
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 T E K S T:

MADS WIIK KLEVEN

to ganger folketrygdens grunnbeløp på
fristdagen. Dette betyr at dersom du har
mer enn en måneds oppsigelsesfrist, eller du har utestående feriepenger som er
opptjent før dette, mister du erstatning
for disse pengene.
Vi understreker at det alltid er viktig å
reagere raskt når lønna uteblir helt eller
delvis. Kontroller alltid at beløp og timer
er korrekte på lønnslippen. Om noe er
feil – noter hvor mye som mangler, hvilke
timer det gjelder og send kravet til bedriften. Dersom det ikke blir rettet opp

neste lønningsdag er det viktig raskt å
ta kontakt med fagforeningskontoret.
Når fagforeningen skal drive inn
utestående beløp må vi forholde oss
til framgangsmåte som er beskrevet
i lov. Vi må derfor alltid kunne dokumentere kravene vi arbeider med. Slik
dokumentasjon kan være lønnsslipper,
timelister, kontoutskrifter, arbeidsavtaler og andre avtaler mm. Sørg for at
dere tar kopi av timelister dere leverer
dersom dere ikke beholder en gjenpart.

B

Den nye regjeringen har også strammet
inn på reglene om dekning av lønn fra
lønnsgarantifondet ved konkurs. Lønnsgarantifondets formål er å sikre arbeidstakernes lønnskrav dersom bedriften går
konkurs.
Ved konkurs etter 1.01.14 er garantien begrenset til å dekke krav inntil en
måned etter konkursåpningstidspunktet.
Dekning av feriepenger er begrenset til
feriepenger som er opptjent i samme år
som konkursen og året før, og garantien
er begrenset til et beløp som svarer til

Returadresse: Unionen Fagforening, Håkonsgate 3, 5015 Bergen

NYE LØNNSGARANTIREGLER
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LEDER
SKAL 2014 VÆRE STARTEN PÅ
FREMTIDENS HMS-KULTUR?
Helse miljø og Sikkerhet, HMS er høyt priortert i den seriøse
delen av bransjen, mens sees på som profittgrunnlag av den
useriøse delen. Fra den spede begynnelse har HMS, og da spesielt sikkerhet, fått økende innpass i forståelsen, vurdering
av viktighet og derigjennom innpass i bedrifters rutiner og
kontrollsystem. Dette er bra, og over tid har også helsefokuset
blitt løftet frem.
Men vi må videreutvikle oss. Fra dagens metoder da arbeide med HMS er på siden av produksjonen med egen HMS-stab,
til å knytte sammen produksjonen og HMS-arbeidet.
Det må skapes en kultur for å være god. God til å levere
kvalitet på arbeidet, til riktig tid og i et sikkert, trygt og positivt arbeidsmiljø. Vi må løfte forbedringsarbeidet.
HMS og produksjon handler om å stadig forbedre seg. Det
være seg bruk av hjelpemidler, systemer, rutiner og arbeids
metoder m.m. Å arbeide ueffektivt er både ugunstig for bedriftens lønnsomhet, men det er også utfordrende for HMSen.
De fleste ønsker å produsere når vi er på jobb og vi ønsker å
føle at det vi gjør er nyttig og ha opplevelse av innflytelse på
egen arbeidsdag, som gir den enkelte et løft. Da er det av
gjørende at legger tilrette for forbedringsarbeid gjennom
gående i produksjonen.
Å bygge kultur er krevende. Mulig det på sikt må sies at de
som ikke aksepterer regelverket ikke kan jobb i fellesskapet? For
respekt for HMS-arbeidet handlet ikke bare om at den enkelte
skal komme trygt hjem. Det handler vel så mye om at man skal
ta vare på de rundt seg. Om en unnlater å benytte fallsikring
og videre faller ned og omkommer er konsekvensene for den
arbeidstakeren tydelige. Men for de som sitter igjen uten for
eksempel en far, bror eller mann får dødsfallet store konsekvenser. Arbeidskollegaene som opplever ulykker og gjerne bidrar
i redningsarbeidet sitter igjen med enorme påkjenninger.
I mange tilfeller faller disse også utenfor arbeidslivet.
Mangel på respet for for regelverket får vidtstrekkende
konsekvenser utover ens egen person. La egoismen ligge og la
2014 være året da man starter forbedringsarbeidet og kultur
bygging for egen og andres sikkerhet og helse.

PILOTPROSJEKT PÅ
PLASS I BERGEN
 T E K S T:

ROGER JOHANSEN

I fjor lanserte regjeringen
Stoltenberg, Handlingsplan
3 for et anstendig og seriøst arbeidsliv og mot sosial
dumping.
Planen peker på at et samarbeid
mellom ulike etater kan føre til at
flere når sine mål. I bygningen til
Gulating i Bergen sentrum er det
nå opprettet et eget kontor der
tre etater er kommet sammen. Fra
dette kontoret skal kampen mot
underslag, uverdige arbeidsforhold
og dårlig sikkerhet bekjempes, – i
samarbeid med Politiet.

ARBEIDSINNVANDRERNE
RAMMES HARDT
Utenlandske arbeidstakere er blant
dem som rammes hardest av sosial dumping. Forskning viser også
at disse har større risiko for både å
havne i en dødsulykke og alvorlige
ulykker på arbeidsplassen.
Unionen mener at tiltaket også
vil føre til et renere næringsliv, og
like konkurransevilkår for næringsdrivende.

Både kemneren, Arbeidstilsynet og
skattemyndighetene skal besøke
flere bedrifter og øke antall tilsyn
i 2014.

Kemneren i Bergen har erfaring i at
mye holdes skjult uten kontroll. I det
som burde være et vanlig lønnsforhold, er det mange som får hjelp til
å opprette et enkeltmannsforetak.
Det gir arbeidsgiveren mulighet til
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ETTERLENGTET SAMMENSLÅING
Forbundssekretær Steinar Krogstad
i Fellesforbundet sier til Bergens Tidende at pilotprosjektet er en etterlengtet sammenslåing. – Dette har vi
jobbet for i mange år, og det er gledelig å se at det er på plass i Bergen. Vi
ser at det blir mer og mer blandingskriminalitet, hvor bedrifter både
unndrar skatt, driver sosial dumping
og er aktører i kriminelle nettverk.
Jobber man sammen, får man tak i
informasjon som gir et samlet bilde
av kriminaliteten. Da blir det lettere
å bekjempe den. Vi mener det er et
stort behov for flere tilsyn, sier han.

FLERE BEDRIFTSBESØK

MYE SKJULT

MADS WIIK KLEVEN

å lønne under minstelønnssatsen.
Også da er man inne på ansvarsområder som omfatter både Arbeidstilsynet, skattekontoret og kemneren.
Samarbeidet mellom etatene gir
større mulighet for å jobbe systematisk. med full oversikt over hvordan
problemet utvikler seg, hva som er
spesielle karaktertrekk og hvordan
satsingen mot økonomisk kriminalitet og sosial dumping videre bør
være.

STARTET OPP I JANUAR
På kontoret i Bergen er gruppen allerede godt i gang. Tilsynet startet
opp sin virksomhet i januar i år, og
sier at de allerede merker de positive effektene. Dokumentasjon fra
de ulike etatene kan bli delt rett over
bordet, og vi kan diskutere sakene
sammen, sier den nyansatte prosjektlederen til Bergens Tidende.
Kilde: Bergens Tidende

HAR DU EN UORGANISERT KOLLEGA?
Forsøk å organisere ham, eller send oss hans mobilnummer på
SMS til 924 50 513

HAR DU SKIFTET ARBEIDSGIVER?
Meld fra til oss! Det er viktig at ditt kontingenttrekk er i orden om
du skulle komme i trøbbel. Tlf. 480 55 200.
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KRIMINELLE TRUER VELFERDEN OG
DE SERIØSE BEDRIFTENE
over flere år. Nå er disse på full fart inn hos
profesjonelle oppdragsgivere som underleverandører og de utfordrer den seriøse delen av
bransjen. – Vet bransjen at de hyrer inn underleverandører med ulovlig arbeidskraft? Reager
de ikke på lave priser? – undrer Politimesteren
i Oslo seg og med god grunn.

FALSKE PAPIRER
Politiet beskriver godt organiserte grupper av
kriminelle nettverk med klar arbeidsdeling.
Noen fikser falske pass for arbeidsinnvandrere,
falske ID-kort for byggeplasser og arbeidstil
latelser. Andre sørger for byggeoppdrag etter lang tids kontakt med bransjen i Norge.
Noen tar seg av boliger for å huse arbeiderne.
Profesjonelle hjelpere skriver gode søknader og
oppretter selskaper. De kriminelle nettverkene
skaffer seg støtte hos advokater underveis. Egne
folk tar seg av pengene som hvitvaskes ved hjelp
av fiktiv fakturering. Pengestrømmene for hvitvasking blir holdt skjult ved at de bruker kontoer
og firmaer som tilhører utvandrede personer.
Pengene tas ut kontant i minibanker, ofte tar de
ut 200 000 kroner om gangen. Politiet ser også
at en strøm av penger finner veien ut av landet.

Politiet mistenker at svarte inntekter sluses
inn i menneskehandel, narkotikakriminalitet
og smugling. Multikriminelle nettverk hvitvasker penger som også investeres i den legale
økonomien.

byene i hele landet om kriminelle som presser
ut de lovlydige i bransjen. Denne formen for
kriminalitet korrumperer resten av samfunnet.
Blant annet er det registrert flere utro tjenere
i det offentlige.

TRUER VELFERDSSTATEN

UTKONKURRERER DE SERIØSE

EUROPOL slår i en trusselvurdering fast at
skatte og avgiftskriminalitet knyttet til hvitvasking av penger er en stor utfordring i Europa nå, og er et prioritert område. Fattigdom
i mange europeiske land, kombinert med høy
byggeaktivitet i Norge, gir en spesiell utfordring her på berget.
Den svarte økonomien er blant de største
truslene mot velferdssamfunnet. Det er en
stor utfordring for byggebransjen og hindrer
nyrekruttering.

De kriminelle miljøene utkonkurrerer de seriøse selskapene ved å tilby tjenester som er
langt billigere enn hva det er mulig å drive for
legalt. Dermed går seriøse selskaper konkurs,
mens de kriminelle får stadig større innpass.
De kriminelle miljøene kommer fra land i ØstEuropa og Asia, men også nordmenn står bak
mye av den grove kriminaliteten og bruker
trusler og vold for å etablere seg i det norske
samfunnet. Navn på gjengmedlemmer og andre straffedømte dukker opp i tilknytning til
bl.a. entreprenørselskaper. Også bak finansiering og overdragelser på tvers av ulike bransjer
figurerer personer som tidligere har vært mest
kjent for «hard» kriminalitet som narkotikasmugling og torpedovirksomhet.

SKREMMENDE UTVIKLING
Det har vært en skremmende utvikling de
siste årene, og det må handles raskt, for å
forebygge at kriminelle presser ut de ærlige
bedriftene. Fra å ha vært et Oslo-fenomen har
arbeidsgivernes organisasjoner i bransjen de
siste årene fått tilbakemeldinger fra de største

Kilder: Aftenposten og Dagbladet

V E DTAT T PÅ Å R S M Ø T E T 1 3 . M A R S

BEMANNINGSBRANSJEN MÅ ETTERLEVE
NORSK LOV – OG SIKRE DE ANSATTE ØKONOMISK
OG SOSIAL FORUTSIGBARHET
Fellesforbundet avd. 747 Unionen Fagforening krever at ansatte i bemanningsforetak også blir sikret økonomisk og
gitt sosial forutsigbarhet ved å få dagpenger ved permittering, lønn mellom oppdrag og sykepenger, og derigjennom
gi bemanningsforetaket samme økonomiske forpliktelser som produksjonsbedriftene.
Bemanningsbransjen ansetter sine arbeidstakere på kontrakter som gir arbeidstakerne
«fast ansettelse», men uten lønn mellom oppdrag. I realiteten er dette løpende prosjektansettelser der oppdragsbekreftelsene blir
ansattelsesperioden man får lønn for. Stikk
i strid med med Arbeidsmiljølovens intensjon
om faste ansettelser. Dette utgjør en betydelig usikkerhet for den enkelte ansatte i bemanningsforetakene som bryter med arbeidsmiljølovens formål hvor det heter:

§1-1 LOVENS FORMÅL
a) sikre et arbeidmiljø som gir grunnlag for en
helsefremmende og meningsfylt arbeids-

situasjon, som gir trygghet mot fysiske og
psykiske skadevirkninger, og med en velferdsessig standard som til enhver tid er
i samsvar med den teknologiske og sosiale
utvikling i samfunnet.
b) å sikre trygge ansettelsesforhold og like
behandling i arbeidslivet
I tillegg er dette en sterk konkurransefaktor.
Skal produksjonsselskapene satse på lærlinger
og kompetanseheving av egne ansatte må det
ikke være vesentlig andre spilleregler for bemanningsbransjen, som gjør det for lukrativt
å være korttenkt hvor profitt overskygger ambisjonen om en seriøs og bærekraftig bransje.
Et slikt tankesett vil uthule kompetansen, re-

dusere produktivitet, øke byggekostnader og
gi flere byggefeil.
Flere bedrifter har praksis for å gi interne
oppdragsbekreftelser med lang varighet for
å sikre arbeidstakerne tilgang på id-papirer
og sosiale rettigheter, mens bedriftens egen
lønnsforpliktelse følger av kortvarige oppdragsbekreftelser knyttet til enhvertid løpende
kunder. Ved mangel på kunder henvises de ansatte til NAV.
Etter gjeldende praksis anser bransjen det
som samfunnets oppgave å løpe bedriftens
økonimiske og sosiale forpliktelser ovenfor
sine ansatte. En uholdbar situasjon som krever endring!
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A K T U E LT

FULL «GUFFE» I SÆDALEN
 TEKST

ROGER JOHANSEN

Vi besøkte Skanska sitt anlegg i Sædalen i midten av november i fjor, en dag der
vi absolutt kan ta i bruk det forslitte uttrykket; å snakke om snøen som falt i fjor.
For akkurat denne dagen fikk vi det første og så langt det eneste snøfallet her i
sentrale deler av Bergen denne vinteren.
Prosjektet i Sædalen som er gitt det kledelige
navnet Sædalstunet, har gått så det griner i
følge fagansvarlig i SKANSKA, Øystein Kvamme.
Her har SKANSKA sine egne folk og ved hjelp av
innleide fra Adecco, satt opp 24 hus på nærmest rekordtid. Åtte eneboliger og 16 rekkehus.
Oppstart var 1. oktober i 2012, med beregnet ferdigstillelse 10. januar i år. Etter at anleggsplassen var ryddet og klargjort, inntok betongarbeiderne byggeplassen 5. januar i 2013
og etter bare fem uker, den 11. februar i 2013,
kunne tømrerne starte opp med sitt arbeid.
SKANSKA Bygg i Bergen har 80 ansatte. Av
disse er 18 polske, en tysker og en portugiser.
Med de utfordringer språkforståelsen gir, ikke
minst sikkerhetsmessig, har SKANSKA pålagt
seg selv en grense på omlag 30 prosent fremmedspråklige, - og alle som er innleid, er fra
bemanningsbyrået Adecco. Ett av fire bemanningsbyåer med tariffavtale på plass, som driver med utleie av arbeidskraft til byggebransjen i Bergensområdet.

HVORFOR ADECCO?
Hvorfor SKANSKA foretrekker Adecco, er fordi
Adecco tilfredsstiller de strenge krav som
Skanska krever av ansatte og firmaer som skal
inn på deres arbeidsplasser. Ikke minst fordi
Skanska i likhet med andre firma som leier
inn arbeidstakere, kan havne i klisteret etter
at vikarbyrådirektivet begynte å gjelde. Det er
og betryggende at Adecco er bundet av tariffavtalen med Fellesforbundet. Noe som tilsier
at lønnsnivået ligger over det som kreves i allmenngjøringsforskriften som er gjort gjeldende for arbeid på norske byggeplasser. Det har
og vært et ønske og krav fra Fellesforbundet
sin klubb i SKANSKA, både sentralt og lokalt,
at hvis det er nødvendig med innleie, bruker
de Adecco. Noe de har fått gjennomslag hos
bedriftsledelsen for.
Med en egen internatskole i Polen, forbereder Adecco polske og andre østeuropeiske arbeidstakere på norske arbeidsforhold. Å kunne
forstå og gjøre seg forstått på norsk, er den viktigste forutsettingen for at arbeidsinnvandrerne skal kunne fungere på norske byggeplasser.
Derfor må alle ansatte i Adecco gjennom minimum fire ukers kurs og noe lenger for dem
med som skal ha spesialkompetanse, før de får
reise til Norge.  
Av de fire ukene, går tre med til norskopp
læring og en til HMS. HMS-kursene blir kjørt
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med norske lærere, og alt foregår på norsk,
for da glir språket lettere inn. Etter at alle fikk
HMS-kurs, har ulykkesstatistikken for utenlandske arbeidstakere i Norge falt.
Elevene får også kunnskap om norsk kultur
og hvordan man skal oppføre seg i Norge, for
her det viktige kulturforskjeller.
Etter første uken er det «forbudt» å snakke
polsk på skolen. Da må elevene gjennomføre
en muntlig prøve. Består de ikke den, er det
takk og farvel. Men øver de på norsk etterpå,
kan de få gjøre et nytt forsøk etter seks måneders karantene.
For øvrig oppfordrer Adecco sine ansatte
som sendes til Norge til å fortsette norskopplæringen, samt involvere familiemedlemmene
som de har tatt med seg til Norge.
Etter gjennomført skole, ordner den med
nødvendige forsikringer, registrering i UDI og
CV på norsk med alle referanser.
Adecco operer med to typer ansettelseskontrakter med håndverkere. En med, - og en uten
garantilønn. Den med garantilønn, betyr at den
ansatte får lønn, også i perioder hvor arbeidstakeren ikke er i oppdrag noe sted. For øvrig er
dette den eneste ansettelsesformen som Unionen Fagforening anser som lovlig. Adecco inngikk i sin tid og ikke helt uten kamp tariffavtale
med Fellesforbundet som det første bemanningsbyrået som operer i Norge, og har nå den
tredje største bedriftsklubben i forbundet.

LEIER HELLER AV HVERANDRE
Fellesforbundets sitt hovedorgan, Magasinet

for fagorganiserte, kan meddele at nesten
20 storentreprenører i Oslo har gått sammen
om å leie ansatte fra hverandre i stedet for å
bruke vikarbyråer. Det sikrer kvalitet på arbeidstakerne som leies inn, mener tillitsvalgte.
Avtalen er noen år gammel og kommer fra fag
foreninger i Trondheim. De har faglig bakgrunn
som kollegene i innleiebedriften og kommer fra
HMS-systemer som er omtrent de samme. Det
er godt for helse,- miljø og sikkerhet, påpeker en
av de tillitsvalgte til Magasinet.
I Fellesoverenskomsten for byggfag i Bilag
14, som omhandler innleie, står det i § 1.5,
følgende: Avtaler om arbeidsleie mellom produksjonsbedrifter. Organisasjonene anbefaler
at bedriftene avtaler retningslinjer om arbeidsleie bedriftene i mellom for å møte produksjonsmessige svingninger og motvirke oppsigelser og
permitteringer. Det forutsettes at arbeidsleien
er i samsvar med Arbeidsmiljølovens § 14-13
samt øvrige lover og avtaler. Slike avtaler opprettes i forståelse med tillitsvalgte.
På Sparebanken Vest sitt nybygg på Engen
i Bergen sentrum, er det Constructa som har
kontrakt og byggeledelse , med Magnar Sivertsen som utførende entreprenør for betongarbeidet. Her har Magnar Sivertsen leid inn folk
fra Strand som for tiden er inne i en periode
med lite arbeid.

ALLE SKAL MED
Arbeids/akkordavtalen som er inngått på Sædalstunet gir lik lønn for likt arbeid og andel i
akkorden og etterbetaling når akkorden er oppgjort på lik linje med de fast ansatte i SKANSKA.
De forteller at alt foregår i et tett og godt samarbeid med Adecco sin stedlige representant i
Bergen, og de tillitsvalgte i SKANSKA. Jan Thore

Fra SKANSKA: Fagansvarlig Øystein Kvamme, Produksjonsleder Øystein Kausland, Prosjektleder Atle Skoge og
klubbleder for Fellesforbundet sine medlemmer, Jan Thore Nesse, samt Agatha Sørhus fra Adecco.
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Byggeplassen Sædalstunet.

Nesse som er klubbleder for Fellesforbundet
sine medlemmer, holdes jevnlig oppdatert og
minst en gang i måneden om eventuelle endringer. Noe Jan Thore kan bekrefte.

ETTERTRAKTEDE POLAKKER
Tidligere var det slik at mange av de norske,
vegret seg for å ta med polakker eller andre
fremmedspråklige på laget. Men etter at de
innleide ble tatt med på samme vilkår som de
fast ansatte, er det nå nærmest en kamp om å
få de med på laget. Fra stort sett å gjøre bare
det som de var pålagt, er det nå full fart og det
produseres over en lav sko. Ikke fordi polakkene
eller andre nasjonaliteter er mindre arbeidsvillige eller effektive enn nordmenn, men fordi
det ligger i kortene at hvis de blir holdt utenfor
akkorden, er det naturlig at de ikke har samme

interessen av å få tingene unna som de som har
prestasjonslønn. Og hadde de den typen ansettelseskontrakt som bare gir rett til lønn ved
oppdrag, er det vel fullt forståelig at det ikke
akkurat ansporet til å bli ferdig hurtigst mulig
med jobben. Forenklet sagt, – så jobbet de seg
ut i arbeidsledighet, uten å få ekstra betalt for
det. Noe som i neste omgang også gav seg utslag
i mindre arbeidsledighetstrygd, eller kanskje de
ikke fikk arbeidsledighetstrygd i det hele tatt.
Får de ikke være med i akkorden, strider det
også i mot EUs vikarbyrådirektiv som ble gjort
gjeldende i Norge fra årsskiftet 2013. Dette
innebærer at innleide skal ha samme vilkår som
om de var ansatt i bedriften som har leid de inn.

FAGSTOLTHETEN MÅ HEVES TIL
GAMLE HØYDER

Øystein Kvamme, som er fagansvarlig i SKANSKA, er sterkt opptatt av å få opp igjen fagstoltheten i bransjen. Noe han dessverre har
måttet konstatere har hatt en negativ utvikling de siste årene. Noe skyldtes nok at deler
av bransjen ikke respekterer arbeidslivets lover
og regler. Dette er jo og konkurransevridende
og en trussel mot de seriøse bedriftenes eksistens. Kvamme mener og at et viktig virkemiddel for å få bransjen seriøs, er at folkene
organiserer seg.

VEIEN VIDERE
I likhet med Sædalstunet, er det mange store
prosjekter i Bergensområdet som nå går mot
sin avslutning, men Øystein Kvamme kan fortelle om god ordretilgangen for SKANSKA også
i 2014.

M Å L E KO N TO R E T

AKKORDARBEID HÅND I HÅND
 T E K S T:

K JETIL DAHLE OG EINAR SALBU

På Storestraumen på Søfteland holder Block Watne på med ett boligprosjekt. Her jobber både tømrere
og maler akkord etter de respektives
fags akkordtariffer. Felles for dem
er at de har god fortjeneste på det
arbeidet de utfører.
Maleren går stort sett alene og har god og fin
tilkomst. Arent Gåthe hos Malermester Frode
Heggland er godt fornøyd med forhold og til-

komst. Dette er slik jeg vil ha det, sier han. Det
kan hende jeg må etterskru en og annen skrue
på gipsen, ellers er det lite å si på tilkomsten.
Jeg får ha hele huset for meg selv.
På det første huset holdt jeg kr. 258 pr time.
Det neste huset er litt mindre, men jeg regner
med å klare det på ca. 50 timer og da vil jeg
tjene minst like mye. Når vi er til stede er det
sparkling med bokser han bruker og det går
virkelig unna. Det fine med å bruke bokser er
at resultatet blir finere og det går dobbelt så

fort som vanlig håndsparkling. På de neste husene holder tømrerne på. Når vi er der holder
de på med å rydde plassen utenfor husene da
det skal være visning på husene dagen etter.
Tømrer Jonny Helge Nordal har vært ansatt
i Block Watne i mer enn 27 år. Han har vært
med på både oppturer og nedturer i bygge
bransjen, men han har alltid villet jobbe akkord fordi dette sikrer ham en god lønn så
lenge han tenker produktivitet og er effektiv,

�
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Arent Gåthe, Jonny Helge Nordal og Sebastian Frobös. De to sistnevnte fra Block Watne.

uavhengig av gode eller dårlige tider. Block
Watne er en bedrift som vil ha mest mulig av
arbeidet utført i akkord og må regnes som en
foregangsbedrift på dette området. Akkord ligger i sjelen til Block Watne i alle ledd. Det viser
seg igjen i bedriftens marginer. En gang i begynnelsen på 1990- tallet forlot Block Watne
akkordlønnssystemet til fordel fast timebetaling. Det varte ikke lenge. Produktiviteten sank
umiddelbart med 20 %. Block Watne har laget
et såkalt strengesystem der tømrerne er spesialister på delproduksjon av sine boliger. Det
betyr selvsagt ikke at tømrerne bare kan deler
av sitt fagområde. Her er plass for rullering,
men ofte blir det slik at en tømrer finner den
delen han eller hun trives best med og er mest
effektiv i. Block Watnes akkordlag består av to
mann som har sin egen akkord. Jonny har vært
innom alle spesialistområdene i boligproduksjon hos Block Watne. Nå har han i en årrekke
vært bas i et tomannslag som produserer det
bedriften kaller «Stammen».
Stammen reiser huset og sørger for at alt er
innenfor toleransene for lodd, water og diagonaler, samt tett tak og vindtetting. Når den delen av huset er ferdig begynner stammelaget
på et nytt reisverk. Hvert akkordlag rydder etter seg slik at det skal være lett for de neste å
gå rett på produksjonen videre.
Neste tomannslag er «Fasadelaget» som

DISTIKSTMÅLEKONTORET
VESTLANDET – STATISTIKK 2013
Gjennomsnittlig timelønn
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Betongfaget

kr. 278,16

Murer

kr. 282,74

Maler

kr. 237,90

Tak/papp

kr. 301,22

Tømrerfaget

kr. 215,58

lekter, setter inn dører og vinduer, kler huset
og legger takstein, kort sagt- gjør huset komplett ferdig utvendig. Og da menes komplett.
Det skal ikke mangle en list, søylesko eller noe
annet når lagene er ferdige med sin del. Neste
akkordlag utfører Interiør 1. Det vil si utføre
alle innvendige arbeider, som ventilasjonsanlegg og røropplegg for sentralstøvsuger, nedlekting av himlinger, lettvegger og plating av
disse. Det skal være ryddet etter arbeidet slik at
maleren, i dette tilfelle Arent Gåthe fra Malermester Frode Heggland, kan gyve løs på sparkling og maling uten å måtte snuble i gipskapp,
lektebiter og ubrukt plank. Alt skal være ryddet
ut slik at han kan jobbe effektivt.
Når maleren er ferdig og har ryddet etter
seg er det Block Watnes Interiør 2-lag som
skal gjøre sin del, det vil si legging av parkett,
montere innerdører, ventilasjonsaggregat,
støvsugerenhet, foringer og lister samt garderobeskap, kjøkken og baderomsinnredning.
Interiør 2- lag kan også bestå av èn tømrer som
har sin egen akkord.
Det er til en hver tid det aktuelle tømrerlaget i Block Watne, og ikke byggeleder, som bestemmer når andre faggrupper skal få komme
inn i huset og det gjør de ikke før de selv er
ferdige med sitt arbeid. Da blir det bare rot når
flere faggrupper skal utføre arbeid samtidig.
F.eks. får hverken rørleggere eller elektrikere
begynne på sitt arbeid inne i huset før alle
vegger er reist og isolasjon er lagt i himlinger
og vegger. Når disse så gjør sitt arbeid, er tømrerlaget i en annen boenhet og gjør klart for
andre faggrupper, før de går tilbake og plater
ferdig den første.
Denne inndelingen og spesialiseringer gir en
effektiv produksjon, men det kreves at alle er
tro mot dette systemet- hvert enkelt akkordlag
tar ansvar og gjør sin del av arbeidet komplett
ferdig og ikke tro at «andre tar resten» eller «at
dette kan stå igjen til seinere». Jonny Nordal har

Arent Gåthe, maler hos Malermester Frode 
Heggland AS.

hatt over kr. 300,- pr. time i snitt i flere år, akkurat nå er snittet over 340,-. Det betyr en årslønn
de siste årene på over 600 tusen og opp mot 700
tusen, uten en eneste time med overtid. Hvem
tror du et byggefirma ville eller burde ansette?
En bygningsarbeider som får 210/ time uansett effektivitet eller en som tjener over 300/t
og tenker effektivitet og ryddighet i alle ledd og
klarer dette fordi firmaets ledelse selv er innstilt
på at arbeidet skal utføres i akkord?
I alle fall: Det blir effektiv og lønnsom boligproduksjon når de selvgående akkordarbeiderne hos Malermester Frode Heggland og Block
Watne får «styre grunnen», lønnsomt både for
firmaene og de ansatte.
Til slutt til de som skulle lure: Nei, akkordarbeid gir ikke et dårligere resultat enn om det
gjøres på fast timelønn. Heller tvert om.
Kjetil Dahle/ Einar Salbu
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A K T U E LT
Vidar Blidensol, klubbleder Veidekke Entreprenør AS.

VEIDEKKE TAR GREP I KAMPEN
MOT BYGGE-M AFIAEN
 T E K S T:

ROGER JOHANSEN

Vi har møtt Vidar Blidensol, som ikke gjør skam på etternavnet sitt,
– blid og smilende som en sol. Han er klubbleder for 116 timelønnede i Bergen.
Noen står i Norsk Arbeidsmannsforbund, men
de aller fleste er medlem av Fellesforbundet og
Unionen fagforening. Organisasjonsprosenten
er på hele 98 prosent. Av de 116, er så mange
som 26 lærlinger. Fordelt på 15 i betongfaget
(forskalingssnekkere), syv tømrere og fire murere. Sistnevnte fag er og Vidar sitt fag.
Sammen med seks andre er Vidar og regiontillitsvalgt for Region Nord-Vest i Veidekke,
der det geografiske ansvarsområdet strekker
seg fra Haugesund i sør til Trondheim i nord,
og inkluderer begge byene.
Selv om flere store prosjekter for Veidekke i
Bergen går mot sin avslutning som Helleren og
Ørnen Hotell, har de fortsatt bra med arbeid.
Utvidelsen av Sartor senter og parkeringsanlegget under samme senteret, er store prosjekter som krever mange hender. I tillegg er
mange engasjert i arbeidet med forlengelse av
Bybanen fra Lagunen til Flesland flyplass. Dette er i samarbeid med Veidekke Anlegg. For her
i Bergen er både bygg og anleggsdelen organisert som ett selskap, – Veidekke Driftsavdeling.
Vi har registrert at det er ikke bare opplæringsøyemed, at Veidekke er i førersetet. Det
gjelder og i kampen mot det useriøse arbeidslivet som utvikler seg mer og mer til ren kriminell virksomhet i følge Politiet, Kripos og
likningsmyndighetene. Så langt har dette stort
sett vært et hovedstadsproblem, men det er
ingenting som tilsier at ikke det vil spre seg
utover det ganske land, og først og fremst til
de større byene.

Et av flere tiltak for å hindre utviklingen, er
å begrense antall nivåer av underentrepriser.
I tråd med dette, sendte kommunikasjonsavdelingen i Veidekke Entreprenør AS den
12.11.2013, ut følgende pressemelding:

VEIDEKKE ENTREPRENØR AS
I NNFØRER MAKSIMUM TO LEDD
MED UNDERE NTREPRENØRER
I den senere tid har det fremkommet informasjon som tyder på omfattende omgåelse
av lover og forskrifter innen byggenæringen,
spesielt i Oslo-regionen. Ut fra det myndighetene viser til er det både snakk om sosial
dumping, hvitvasking, heleri og om organisert
kriminalitet med internasjonale forgreninger.
Aktiviteten er ofte koblet til underentrepriser
og videre utsetting av oppgaver til nye ledd av
underentreprenører.

TO LEDD MED UNDERENTREPRENØRER
– For å bedre oversikten og hindre at våre prosjekter blir involvert i slik aktivitet, innfører
Veidekke Entreprenør AS nå bestemmelse om
maks to nivåer av underentrepriser, sier administrerende direktør Dag Arnesen i Veidekke
Entreprenør. Dette betyr at en valgt underentreprenør ikke kan sette bort oppgaver mer
enn ett ledd fra seg selv. Arbeidet med å gjennomføre de nye rutinene er allerede i gang.
– De nye bestemmelsene skal gjelde for fremtidige kontraheringer, og de skal gjelde for hele
Veidekke entreprenør. Dersom det i enkelte til-

felle vil være behov for bort setting i mer enn
to ledd, krever dette spesiell godkjenning, legger Arnesen til. Dette er tilsvarende bestemmelser som Statens Vegvesen har besluttet å
innføre, og som Fellesforbundet også har gitt
sin støtte til.

INNSKJERPER OGSÅ PÅ K
 ONTROLL
VED KONTRAHERINGER AV
UNDERENTREPRENØRER
I tillegg til beslutning om to ledd underentreprenører har Veidekke også innskjerpet rutiner
for kontrahering av underentrepriser. Her er
det ikke snakk om omfattende endringer, men
mer en innskjerping av de rutiner og retningslinjer som allerede er etablert. – Vi erkjenner at
sosial dumping og hvitvasking er utfordringer
for bransjen, og derfor gjennomgår vi nå også
rutiner for å sikre at våre samarbeidspartnere
er seriøse aktører, avslutter Dag Arnesen.

MÅ KVELES I FØDSELEN
Vidar Blidensol synes det er flott at hans egen
arbeidsgiver går i bresjen for å bidra til at entreprenørbransjen blir en seriøs og trygg bransje. Det er svært viktig at alt som kan true det
å bli oppfattet som seriøs blir stoppet før det
utvikler seg til et problem. Han sier og at han
ikke har merket noen effekt av vedtaket enda,
da det nettopp er vedtatt. Regner med at det
vil ta litt tid, slik det gjorde med Vikarbyrå
direktivet, før det begynner å gi resultater. De
fleste pågående kontrakter, er jo og inngått før
vedtaket, – avsluttet Vidar Blidensol.
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INFORMACJE PO POLSKU!
P O L S K S PA LT E

Nowe przepisy o wynagrodzeni
gwarantowanym
Nowy rząd zaostrzył również przepisy dotyczące

dziny są poprawne na lønslippie. Jeśli jest cos źle-

uniknąć wypowiedzenia podczas gdy jest zbyt

pokrycia wynagrodzenia z funduszu gwarancyj-

zapisz czego brakuje, jakie to są godziny i wyślij

mało pracy w krótkim czasie. W takim przypad-

nego w przypadku upadłości firmy. Celem fun-

notatkę do firmy. Jeśli nie zostanie naniesiona po-

ku pracownik będzie miał prawo do dagpenger

duszu gwarancyjnego plac jest zabezpieczenie

prawa przy następnej wypłacie wtedy ważne jest

z NAV według permitteringslønnsloven.

pracownika prawo do wynagrodzenia w przy-

aby skontaktować się ze związkami zawodowymi.

Aby pracownik otrzymał prawo do tych

Kiedy związek zawodowy zaczyna pracować

świadczeń musi pracodawca postępować wła-

Podczas upadłości po 1.01.2014 gwarancja

nad sprawa niewypłaconej wypłaty musimy trzy-

ściwie. Powinno odbyć się spotkanie z mężami
zaufania, inne możliwość zatrudnienia musza

padku upadłości firmy.
jest ograniczona do pokrycia roszczeń do jed-

mać się postepowania które jest opisane w pra-

nego miesiąca po ogłoszeniu bankructwa. Pokry-

wie. Dlatego musimy zawsze udokumentować

być wykluczone i przyczyna musi być nieprze-

cie wynagrodzenia urlopowego jest ograniczone

wnioski nad którymi pracujemy. Taka dokumen-

widziane wydarzenia. Ze spotkania z mężami

do wynagrodzenia urlopowego zarobionego w

tacja mogą być lønnslipy, lista godzin, wyciągi z

zaufania musi zostać spisany protokół.

tym samym roku w którym ogłoszono upadłość

konta, umowy o prace i tym podobne. Zadbaj

Wiec teraz nowy rząd zdecydował, ze okres w

i rok wcześniej, gwarancja jest ograniczona do

o to by skopiować listę godzin która oddajecie

którym pracodawca ma obowiązek wypłacania

wypłaty, która odpowiada dwukrotności pod-

jeżeli nie otrzymujecie kopi.

stawowej wypłaty z Folketrygdens z dniem kiedy
upływa termin. To oznacz ze jeśli masz dłuższy

Zmiana w przepisu o permiteringu

czas wypowiedzenia niż miesiąc albo nie wy-

Od 1 stycznia bieżącego roku weszły w życie nowe

płacone feriepenger które zarobiłeś przedtem,

prawo o wynagrodzeniu podczas permiteringu.

tracisz odszkodowanie za te pieniądze.

wynagrodzenia gdy permitering jest realizowany jest podwojona z 10 do 20 dni.
Jest tez tak , ze osoby zatrudnione w firmach
bemanningowych nie mogą liczyć ze otrzymają
zailku dla bezrobotnych z powod permiterin-

Permitering oznacza ze pracownik zostanie

gu, gdy wahania zatrudnienia należy uznać za

Podkreślamy, iż zawsze warto jest reagować

zwolniony z obowiązku pracy w tym okresie,

normalne dla takich firm ( NAV tak sformułował

szybko kiedy wyplata nie pojawia się czesiowo

podczas gdy pracodawca jest zwolniony z obo-

w odmowie na zaskarżenie decyzji w jednej z

lub całkowicie. Zawsze kontroluj czy wyplata i go-

wiązku wynagrodzenia. Celem tego jest aby

takich spraw)

V E DTAT T PÅ Å R S M Ø T E T 1 3 . M A R S

HELSE, MILJØ OG S
 IKKERHET

Fellesforbundet avd. 747 Unionen Fagforening krever at arbeidsinnvandrere gis
rett og tilgang til grunnleggende norskopplæring, og opplæring i sikkerhetskunnskap og arbeidskultur.
For å styrke HMS arbeidet på norske byggeplasser mener Fellesforbundet avd. 747 Unionen Fagforening at sikring av arbeidsplassen
må samordnes og innrettes mer helhetlig for
alle fag. Alle bedrifter må bidra til å styrke verneombudets rolle, og sikre gjennomføring av
bransjens 40t verneombudskurs.
HMS arbeidet er for lite prioritert i bygningsbransjen. Sikker Jobb Analyse – SJA – blir innført i stadig flere bedrifter. Tanken bak SJA er at

den enkelte skal vurdere arbeidsopperasjonen
i forkant for å avdekke evt. faremomenter og
deretter kunne gjøre nødvendige sikringstiltak.
Intensjonen er veldig bra, men realiteten i mange bedrifter er dessverre at man gjennom SJA
prøver å frita seg fra den kollektive sikringen. I
stedenfor at hovedentreprenøren bygger stillas
som kan benyttes av flere faggrupper utfører
dens ansatte arbeidsoppgavene iført sikringssele. Ikke bare er dette lite produktivt, men det

utgør også en betydelig ansvarsforskyvning fra
bedrift til den enkelte arbeidstaker.
Det psykososiale arbeidsmiljøet er utfordret
grunnet stor arbeidsinnvandring. Misstrivsel
på arbeidsplassen grunnet manglende mulighet for sosial dialog i pauser og i brakken går
utover arbeidstakers trivsel, fokus og produktivitet. Manglende fokus på de grupper som
representerer mindretallet i brakken er en stor
utfordring. Dersom man ikke tar tak i denne
utfordringen vil det svekke statusen til bransjen, rekrutteringen og det vil kunne oppstå
fiendtlige holdninger som videre fører til konflikt på arbeidsplassen.

PERMITTERINGSREGELVERKET MÅ ENDRES!
Fellesforbundet avd. 747 Unionen Fagforening krever at regjeringen reverserer antall lønnspliktdager for bedriftene fra 20 til 10 dager ved permittering,
og videre kontinuerlig overvåker sysselsettingssituasjonen med henblikk
på å redusere lønnspliktdagene ytterligere.
Fellesforbundet avd. 747 Unionen Fagforening
er bekymret for den politisk styrte retningsendringen innen arbeidsmarkedspolitikken.
H / FrP regjeringens endring i permitteringsregelverket fra nyttår og signaler om oppmykning av regleverket rundt midlertidige
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stillinger, gir inntrykk av en styrt vridning fra
kompetente faste ansatte til økt midlertidlighet og bruk av bemanningsselskaper. Dette
står i sterk kontrast til utfordringene rundt
produktiviteten innen bygg og anlegg som
prøves skissert som negativ.

At bedriftene skal pålegges lønnsplikt for
20 dager, uten å motta arbeidskraft, er svært
ugunstig, når man kan velge å si opp de ansatte
og få utført arbeid i oppsigelsesperioden. Permitteringsordningens intensjon om å sikre bedriftene kompetanse i nedgangstider kan ikke
sees oppfylt etter det nye regelsettet. Det er
også beklagelig at man på toppen reduserer tiden man kan være permittert fra 30 til 26 uker.

